
Ιστορική απόφαση του ΚΑΣ - Ξαναχτίζεται ο Παρθενώνας

Σε μία ιστορική απόφαση για τον ναό του Παρθενώνα προχώρησε το ΚΑΣ.

Το ΚΑΣ λοιπόν πήρε την απόφαση να χτιστεί και πάλι εν μέρει ο Παρθενώνας σε μια συνεδρίαση 
που χαρακτηρίστηκε ως «πολύ μεγάλης σημασίας». Ο κύριος λόγος που οδήγησε στην εν λόγω 
απόφαση είναι για να ολοκληρωθεί μία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου τρεις 
δεκαετίες. 

Πρόκειται για την αποκατάσταση του βόρειου τoίχου του σηκού του Παρθενώνα. «Η σημερινή ίχου του σηκού του Παρθενώνα. «Η σημερινή 
συνεδρίαση είναι πολύ μεγάλης σημασίας γιατί μέσα από την υλοποίηση των μελετών που αφορούν
την αποκατάσταση του σηκού θα έχουμε ανασύσταση των όψεων, ένα πολύ σημαντικό γεγονός για 
τη νεότερη Ιστορία του Παρθενώνα», σημείωσε η αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων 
Μνημείων.

Ποια η σημασία του έργου

Αφού ολοκληρωθεί το έργο (δηλαδή, όταν θα αναστηλωθούν και οι δυο μακριές πλευρές του 
σηκού, δηλαδή η βόρεια και η νότια), η γεωμετρία του κτιρίου θα αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό,
«θα φανεί η ταυτότητα και η ιστορία του μνημείου, ενώ ο μέσος επισκέπτης θα έχει αντίληψη της 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του», όπως ανέφερε μέλος του ΚΑΣ. «Η μελέτη επιχειρεί την επαναφορά
πλήθους λίθων που βρίσκονται κάτω στη γη, περίπου 250, και ενδεχομένως η πρόταση που θα 
εγκριθεί να έχει επιπτώσεις στην αναστήλωση των μνημείων στη χώρα», σημειώνει η αρμόδια 
διεύθυνση.

Η πρόταση, στην οποία στηρίχτηκε η συγκεκριμένη μελέτη, έχει την υπογραφή του αείμνηστου 
Χαράλαμπου Μπούρα, αρχιτέκτονα και πρώην προέδρου της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), με τεράστιο έργο στην αναστήλωση των μνημείων και δη της Ακρόπολης.



«Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την Ακρόπολη και ειδικά για το κορυφαίο μνημείο του 
Παρθενώνα», δήλωσε η γενική γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μαρία 
Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, αναφερόμενη στη μελέτη που «έχει απασχολήσει πολύ σοβαρά την 
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, αλλά βεβαίως έχει και τις κατευθύνσεις της 
ΕΣΜΑ». Όσο για το γεγονός ότι η πρόταση στηρίχτηκε στην εισήγηση του Χαράλαμπου Μπούρα, 
η κ. Βλαζάκη σημείωσε: «Είναι σαν να τον έχουμε κοντά μας».

Με ποιον τρόπο θα γίνει η αποκατάσταση

Σύμφωνα με την πρόταση, οι αρχαίοι λιθόπλινθοι που θα επανατοποθετηθούν είναι 360 και οι νέοι 
(από μάρμαρο που θα προέλθει από τον Διόνυσο, το οποίο μοιάζει πολύ με το πεντελικό) περίπου 
90. Η αποκατάσταση και των δυο μακρών τοίχων του σηκού (του βόρειου και του νότιου) 
εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου 15 χρόνια. Στο δυτικό τμήμα του βόρειου σηκού, το 
οποίο θα συμπληρωθεί κυρίως με αυθεντικό υλικό, το ύψος της αναστήλωσης δεν θα υπερβαίνει 
τον 6ο δόμο (δηλαδή συνολικά περίπου τα 4,5 μ.), ενώ το ανατολικό τμήμα θα φτάσει περίπου τα 
10 μ.

Σε επόμενη φάση, όταν η αποκατάσταση θα συμπεριλάβει και το τμήμα όπου βρισκόταν η ζωφόρος
και το επιστύλιο (τα οποία καταστράφηκαν κατά την αρπαγή του Έλγιν και την πολιορκία του 
1822) το ύψος θα είναι περίπου 13 μ. Οι δυο μειοψηφίες, που αφορούσαν την εσωτερική πλευρά 
του δυτικού αυτού τμήματος (του βόρειου σηκού πάντα), ζήτησαν την περαιτέρω στατική 
διερεύνηση ώστε να γίνει η ελάχιστη δυνατή συμπλήρωση με νέο υλικό.
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